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Stad & Lande fietstocht 

‘De Gou(w)den Driehoek’ 
Een rondje historie en een greep uit de monumenten van 

Zonnemaire, Dreischor en Noordgouwe/Schuddebeurs 
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De route is een rondje van + 25 kilometer.. 

Er kan gestart worden in Zonnemaire, Noordgouwe en Beldert (bij Dreischor).  

Tot 14.00 uur is Stad & Lande  daar aanwezig voor verhalen en extra uitleg   

over deze bijzondere plaatsen.. 

 

 
 

Beldert 

Zonnemaire 

Noordgouwe 
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1. (Startplaats) Zonnemaire. Tot 14.00 uur extra toelichting over  
    Zonnemaire door Stad & Lande bij ‘d’Ouwe smisse’,  Breedveld 3. 
Hoe is Zonnemaire eigenlijk ooit ontstaan? Dit en nog meer interessante weetjes vertellen wij u. 
Blijf even luisteren naar het bijzondere verhaal van dit lieflijke dorpje. 
 
Van 1 naar 2 
Volg de Zuidweg in de richting van Noordgouwe. Let aan uw linkerzijde op de boerderij op Zuidweg 11 
(Camping Zonnemaire). Deze boerenhoeve dateert uit 1843. Vervolg de Zuidweg en sla rechtsaf de 
I.M. van der Bijlstraat in. Voorbij het dorpshuis ziet u aan uw linkerzijde het borstbeeld van Pieter 
Zeeman en daarnaast zijn geboortehuis op Pieter Zeemanstraat 15.   
 
2. Geboortehuis Pieter Zeeman  
Pieter Zeeman, geboren als zoon van de dominee en 
uiteindelijk uitgegroeid tot de meest beroemde inwoner van 
Schouwen-Duiveland ooit!  
Hij studeerde natuurwetenschappen in Leiden en werd 
hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. 
Pieter Zeeman ontdekte dat licht beïnvloed kan worden door 
een magneet. Dit effect staat sindsdien bekend als het 
“Zeemaneffect”  en hiermee won hij in 1902 de Nobelprijs voor 
Natuurwetenschappen. 
 
Het betreft hier een 17e eeuws pand met trapgevel, gebouwd 
omstreeks 1640 in opdracht van Pieter Eeuwigrijck, de 
toenmalige gemeentesecretaris van Zonnemaire. De 
prachtige gevelsteen betreft zeer waarschijnlijk zijn 
familiewapen.  
In 1778 kocht de Hervormde kerk het pand als pastorie van 
het tegenoverliggend kerkgebouw. Inmiddels heeft het weer een woonbestemming.  
Neem gerust binnen een kijkje, de bewoners hebben vandaag hun woning opengesteld. 
 
Aan uw rechterzijde ziet u de kerk van Zonnemaire aan de Professor Zeemanstraat 2.  
 
3. Nederlands Hervormde Kerk (PKN) 
Dit kerkgebouw is gebouwd in 1867, als vervanging van de 15e eeuwse katholieke kerk welke in 1866 
is afgebroken. De kerk is herkenbaar aan zijn smalle spitse toren tegenover het relatief grote 
kerkgebouw. In het interieur zijn vooral de preekstoel en het 19e-eeuwse Flaesorgel van 
cultuurhistorisch belang. De kerk van Zonnemaire is één van de zeven rijksmonumenten in 
Zonnemaire. 
Vandaag is deze kerk vrij te bezichtigen. 
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Van 3 naar 4  
Ga rechtdoor en vervolg de Professor Zeemanstraat. Vervolgens komt u op het Breedveld. Aan uw 
linkerzijde de woonhuizen Breedveld 4 (18e eeuw) en Breedveld 2 (17e eeuw). Beide panden zijn 
rijksmonumenten.  
 
Op de kruising met de Zuidweg/Oprit gaat u linksaf naar de Oprit. Vervolgens slaat u linksaf het 
Pieterhofje in en fiets verder onderlangs de dijk. Het Pieterhofje gaat over in de Bermweg.  
 
Let aan uw linkerzijde op het authentieke ‘Gangetje’. Verder ziet u, wat naar achteren verscholen,  
het woonhuis aan de Bermweg 7 met twee opvallende hoekschoorstenen met windvanen. Dit 
rijksmonument dateert uit 1805 en heeft o.a. ook als burgemeesterswoning gefungeerd.  
 
Vervolg de Bermweg en ga schuin omhoog de Dijk van Bommenede op.  
Steek over richting de Rietdijk (pas op!) en sla meteen rechtsaf de Achterweg in (evenwijdig aan de 
Dijk van Bommende). Vervolg de Achterweg tot de Molendreef. Ga de Molendreef in en neem een 
kijkje bij molen De Korenbloem.  
 
4. Molen De Korenbloem 
Deze stellingmolen werd in 1872 gebouwd. Tot 1961 was de 
molen in bedrijf, waarna jaren van verval volgden. Uiteindelijk 
is de molen in 1990 aangekocht en gerestaureerd door de 
toenmalige gemeente Brouwershaven. Sindsdien wordt er weer 
regelmatig op vrijwillige basis gemalen, voornamelijk veevoer. 
Vandaag is deze molen vrij te bezichtigen. 
 
Van 4 naar 5 
Ga terug naar de Achterweg en sla linksaf. Vervolg de 
Achterweg, die overgaat in de Veerdijk en fiets Zonnemaire uit.  
De Veerdijk is de voormalige hoofdroute naar de voormalige 
Veerhaven, ’t Oude Veer. Van hieruit werd een veerdienst 
onderhouden op Herkingen. In 1838 werd deze veerhaven 
vervangen door een nieuwe, de huidige haven van Zonnemaire of Bommenede. Fiets door tot het 
einde van de Veerdijk en sla rechtsaf de Zonnemairsedijk op.  
 
5. Bommenede 
In de Grevelingen ligt het verdronken dorp Bommenede. Het was een eilandje, dat door het water 
‘Sonnemare’ van Schouwen werd gescheiden. In de 14e eeuw werd het slikken- en schorrengebied 
tussen de polders Schouwen en Dreischor als eerste drooggelegd door het aanleggen van twee 
dammen in de Gouwe waardoor de beide polders aan elkaar werden vastgehecht. Ook Bommenede 
werd één geheel met Schouwen-Duiveland, maar bleef zowel staatkundig als kerkelijk bij het 
Hollandse Voorne behoren. In 1682 wordt het dorp Bommenede tijdens een stormvloed met kerk, 
huisjes en haventje voor de zoveelste keer door de golven verzwolgen en besloten werd om het deze 
keer niet meer op te bouwen. In 1687 draagt Holland de polder Bommenede over aan Zeeland. De 
overgebleven bewoners vestigen zich op de zuidrand van deze polder, nu de dijk van Bommenede en 
noemden het hier Nieuw-Bommenede. De Bommeneders zijn nog vele generaties lang een aparte 
groep gebleven binnen Zonnemaire. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Van 5 naar 6 
Vervolg de Zonnemairsedijk die overgaat in de Dreischorsedijk tot de kruising en sla linksaf naar de 
Helleweg. Sla bij het einde van de weg rechtsaf naar de Zuid Langeweg. Rij door en ga linksaf de 
Zorgesweg in. Daarna rechtsaf de Welleweg in richting Dreischor. Op Welleweg 32 komt u langs de 
Pasveersloot.  
 
6. Pasveersloot 
Een Pasveersloot, ook wel oxydatiesloot genoemd, 
zuivert het afvalwater op biologische wijze door het 
water met daarin de zuiverende bacteriën in een ovaal 
circuit voort te stuwen. De installatie, genoemd naar zijn 
ontwerper dr. ir. A. Pasveer, is tot 2001 in bedrijf geweest. 
De Pasveersloot is vrij te bezichtigen. 
 
Van 7 naar 8 
Vervolg de Welleweg tot in het dorp en sla linksaf de 
Molenweg in. Op Molenweg 3 vindt u Museumboerderij 
Goemanszorg.  
 
7. Museumboerderij Goemanszorg 

Goemanszorg dateert in oorsprong uit het begin van de 18e 
eeuw. In 1815 kocht Jan Goemans de boerderij en gaf er de 
naam “Goemanszorg” aan. Zijn zoon, Pieter Goemans liet later 
het woonhuis verfraaien door er grotere ramen en een hoog en 
breed deurkozijn aan te laten brengen.  
In 1906 liet de kleinzoon van Jan Goemans, Adriaan Pieter 
Goemans, de schuur verbouwen. De houten zuidgevel moest 
verplicht vervangen worden door steen, vanwege het mogelijke 
brandgevaar voor het dorp. Sinds 2015 is de Stichting 
Monumenten Schouwen-Duiveland eigenaar van de boerderij. 

Vandaag 50% korting op entreeprijs met o.a. demonstraties vlasbewerking en paarden beslaan.  
 

Van 7 naar 8 
Vervolg de Molenweg tot aan de molen Aeolus (Molenweg 7). Neem een kijkje bij de molen.  
 
8. Molen Aeolus 
Het beeld van polderlandschap rondom Dreischor wordt bepaald door de molen Aeolus. 
Deze grondzeiler werd in 1739 gebouwd en heeft de toepasselijke naam Aeolus, god van de wind. De 
molen was tot 1960 in gebruik, daarna kreeg het een woonbestemming. Na een grondige restauratie, 
die in 2003 gereed kwam, is de molen weer in ere hersteld. Geschilderd in de typische Schouwse 
kleuren vormt Aeolus een kleurrijk geheel: de molen is voorzien van een sneeuwwitte laag verf en de 
rode met groene deuren en ramen zorgen voor vrolijke accenten in het grote muuroppervlak. 
Vandaag is deze molen vrij te bezichtigen tussen 11.00 – 16.00 uur. 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Van 8 naar 9 
Fiets terug in de richting van het dorp via de Molenweg en ga rechtdoor de Ooststraat in. Fiets door 
tot aan de Ring.  
 
9. Dreischor 
Omstreeks het jaar 1100 zijn de schorren van Dreischor ingepolderd door Vlaamse kloosterlingen, 
samen met het tegenwoordige Sirjansland. Dreischor was een hoge ambachtsheerlijkheid, met 
halsrecht, waar ook misdaden werden berecht. De oudste vermelding van het dorp, als ‘Dreeskiere’, 
dateert uit 1206.  
De naam Dreischor is afgeleid van het Germaanse telwoord voor drie, 'drei' en het Germaanse woord 
'skirren' wat deel betekent. Dreischor zou uit drie delen bestaan, Beldert (het vm. landbouwhaventje), 
Maye (een vissersdorpje dat in de 16e eeuw ten onder ging) en Sirjansland (een buurdorp). Een andere 
gedachte is dat het woord Dries in Dreischor verwerkt zit, wat onbewerkt land betekent. Dreischor 
heeft een beschermd dorpsgezicht. In 2001 is Dreischor verkozen tot 'Groenste dorp van Europa'. 
 
Van 9 naar 10 
Ga rechtsaf de Ring en fiets een rondje om de kerk.  
 
10. Monumenten aan de Ring van Dreischor 
Van de 31 rijksmonumenten die Dreischor telt, zijn verreweg de meeste te vinden op de Ring. Enkele 
voorbeelden: 

- Ring 22, ‘Herberg de Ring’. Dit pand dateert van 1796.  
- Ring 16, de voormalige Pastorie, welke dateert van de 18e eeuw.  
- De Travalje uit 1888. Hier voorzag de dorpssmid paarden van nieuwe hoefijzers. 
- Ring 5, het oudste woonhuis in Dreischor dat omstreeks 1520 werd gebouwd. Vanaf eind 

achttiende eeuw tot 1977 was er een timmerwinkel in gevestigd. De houten stoephekken 
herinneren hier nog aan. Op de stoep staat ook een waterput met een smeedijzeren hekwerk. 
Op de zijmuur zien we een gevelsteentje met de aanduiding hoe hoog het water heeft gestaan 
in de rampnacht van 1 februari 1953.  

- Ring 3, ‘De Kazerne’. Dit pand dateert uit de 18e eeuw.  
- Ring 2: Het oude Raadhuis van Dreischor dat 

werd gebouwd in 1637. De drie gevelstenen 
waarop het Wapen van Zeeland, ‘Vrouwe 
Justitia’ en het dorpswapen staan afgebeeld. 
Boven het bakstenen poortje prijkt de spreuk 
‘Doet wel en vreest niemand’.  

 
 
 
Van 10 naar 11 
Tegenover Ring 2 ziet u de ingang van de Sint-
Adriaanskerk.  
Neem een kijkje in deze bijzonder mooie kerk. 
Lees verder op pagina 7. 
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11. Adriaanskerk 
Deze kerk is gebouwd in de 14e eeuw. Voor 
de reformatie was deze kerk gewijd aan de 
heilige Sint Adrianus en in gebruik als katholieke 
parochiekerk. De kerk staat op een cirkelvormige 
brink met daaromheen een gracht. Al tijdens de 
bouw begon de toren te verzakken zodat de toren 
behoorlijk scheef staat. In het oostelijke deel van de 
zuidbeuk bevindt zich (achter het zwarte hek) een 
zeer bijzonder 18e-eeuwse grafkapel voor de 
ambachtsheren van Dreischor. Het betreft hier de 
grafmonumenten van Cornelis (1672-1728) en Johan 
Ockersse (1668-1742) en, aan de linkerzijde, het grafmonument van Pieter Mogge 
(1698 - 1756).  Vandaag is deze kerk vrij te bezichtigen. 
 
Van 11 naar 12 

Vervolg de Ring en ga rechtsaf de Meelstraat in, daarna rechtsaf de 
D. Ockersestraat in. Aan uw linkerzijde ziet u een voormalig 
elektriciteitsverdeelstation. Deze toren is nog steeds een stille getuige van het 
vroegere industriële tijdperk. De toren werd omstreeks 1928 gebouwd en is tot 
1956 in gebruik geweest voor de elektriciteitsvoorziening van Dreischor.  
 
Vervolg de D. Ockersestraat tot aan de Slotstraat. Op de splitsing met de 
Zuidstraat ziet u links een doodlopend stukje Zuidstraat. Hier bevindt zich 
(ietwat verscholen) ‘De Hooge Hoeve’, Zuidstraat 5. Deze boerenhoeve dateert 
uit 1764. Vandaag is deze hoeve vrij te bezichtigen.  

 
Hierna vervolgt u de Slotstraat, waarbij u aan uw linkerzijde op nr. 9, 11, 13 en 15 vier aaneengesloten 
huisjes ziet. Dit zijn ook rijksmonumenten en dateren van 1763 (zie gevels). Aan uw rechterzijde 
Huize Windenburg wat in 1953 werd gebouwd op de fundamenten van een oud slot. (Uitleg over het 
ontstaan en historie kan terplekke worden verkregen). Het aan de overkant gelegen Slotstraat 25 is 
vandaag ook vrij te bezichtigen. 
 
Rij Dreischor uit en sla linksaf de Bogerdweg in. Aan het einde linksaf het fietspad langs de Zuiddijk 
op richting Beldert/Nieuwerkerk. Onderweg komt u langs Wijnboerderij ‘De Kleine Schorre’. Hierna in 
de bocht ligt het buurtschap Beldert bij het voormalige landbouwhaventje.  
  
12. (Startplaats) Beldert.  
  Tot 14.00 uur extra toelichting door Stad & Lande 
      bij het informatiebord op het  dijkje bij de picknicktafel.  
     Luister hier naar de historie van dit bijzondere 

buurtschapje.  
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Van 12 naar 13 

Vervolg het fietspad verder langs de Nieuweweg richting Nieuwerkerk. Sla op de verhoging rechtsaf 
naar de Oude Polderdijk (pas op met oversteken). Vervolg de Oude Polderdijk tot aan de 
Bettewaardsedijk. Ga rechtsaf de Bettewaardsedijk op. Vervolg de Bettewaardsedijk, bij de splitsing 
rechtdoor (niet rechtsaf!) en blijf dit volgen tot aan ‘Het Poldertje’/De Verbrandemansweg richting 
Schuddebeurs. Aan het einde steekt u de Blokweg/Kloosterweg over naar het fietspad. Let goed op 
met oversteken. U volgt de Lange Blokweg in de richting van Zierikzee tot aan de Schouwse Dijk.  

Vervolgens gaat u rechtsaf de Schouwse Dijk op en vervolgens rechts aanhouden naar de 
Donkereweg.  
 
13. Schuddebeurs 
De eerste sporen van bewoning gaan terug tot 1374 toen de Noordgouwepolder werd gewonnen op het 
water van de voormalige kreek de Gouwe. In 1434 verrijst er bij het bos het inmiddels vergane klooster 
Sion. In die tijd overstroomt de polder nog met enige regelmaat door de zwakke kustverdediging. 
Achter de huidige Zuiddijk liggen twee welen, littekens van twee dijkdoorbraken in 1530. 
De bosachtige omgeving trekt in de 17e en 18e eeuw veel rijke regentenfamilies vanuit Zierikzee naar 
Schuddebeurs om een royale buitenplaats aan te laten leggen. Enkele hiervan bestaan nog steeds en 
hebben namen als ‘Mon Plaisir’, ‘Heesterlust’, ‘Huize Maja’, ‘Zorgvlied’, ‘Welgelegen’ en ‘Bleykzicht’.  
 
Van 13 naar 14 
Aan uw linkerzijde vindt u buitenplaats 
‘Huize Maja’ op Donkereweg 88.  
 
14. Villa ‘Huize Maja’ 
De villa, naar ontwerp van W. Bruijnzeel Cz., 
werd gebouwd in 1902 op een deel van het 
terrein van buitenplaats Zorgvlied. Het forse 
woonhuis voor de dames Van Adrichem 
verrees in het aantrekkelijke, bosrijke gebied 
rond Schuddebeurs. Vandaag is de tuin 
opgesteld van 11.00-17.00 uur. 
 
Van 14 naar 15 
Rechts van villa ‘Huize Maja’ vindt u Buitenplaats Zorgvlied op Donkerweg 80.  
 
15. Buitenplaats ‘Zorgvlied’       
Op het terrein van deze buitenplaats stond de eerste herberg Schuddebeurs: ‘de huyssinghe genaempt 
Schoddeborsse’. Dit gebouw dateerde al van voor 1627.  
Het huidige laat-18de-eeuwse buitenhuis ‘Zorgvlied’ werd gebouwd voor de toenmalige burgemeester 
van Zierikzee F.W.J. den Boer. Het huidige aanzien wordt vooral bepaald door verbouwingen in 1912 
en in 1959. Ook de tuin is opnieuw ingericht na de inundatie van 1945.  
 
Van 15 naar 16 
Vervolg de Donkereweg tot aan de splitsing met de Sint Joostweg. Op de hoek van deze splitsing aan 
de rechterzijde vindt u op Donkereweg 45 Buitenplaats ‘Welgelegen’.  
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16. Buitenplaats ‘Welgelegen’ 
Dit ‘buitenverblijf’ is rond 1750 aangelegd door de Zierikzeese notaris en magistraat Jacobus van der 
Vliet. Het uit de 16e of 17e eeuw stammende huis werd veranderd in een villa. Rond 1768 wordt 
‘Welgelegen’ genoemd als buitenhuis van Iman de Groote, destijds burgemeester van Zierikzee. In die 
tijd had het buiten een overplaats met theekoepel aan de andere kant van de Donkereweg. Op dit 
perceel werd in 1990, in opdracht van de toenmalige gemeente Brouwershaven, het bescheiden Grand 
Canal gegraven (de vroegere vijver in verkorte vorm). Tevens werden de rijen leilinden terug geplant. 
Dit perceel is nu onderdeel van ‘Mon Plaisir’. Zijn huidige aanzien kreeg Welgelegen pas rond 1867. 
Links naast het woonhuis ligt een weel, vroeger gebruikt als siervijver voor de bijbehorende tuin. De 
weel was vroeger ook een drinkplaats voor vee. 
 
Van 16 naar 17 
Ga rechtsaf de Sint Joostweg in. Sla linksaf de Zuiddijk in. Vervolg de Zuiddijk tot aan buitenplaats 
Weelzicht aan de Zuiddijk 2.  
 
17. Buitenplaats ‘Weelzicht/Sandvliet’ 
De buitenplaats Weelzicht werd waarschijnlijk 
aangelegd in de 2e helft van de 17e eeuw Johan 
Boeye (1721-1779), burgemeester van Zierikzee en 
opperdijkgraaf van Schouwen. In 1785 breidde zoon 
Samuel het terrein flink uit door de aankoop van 
het naastgelegen ‘Sandvliet’. In de jaren 1933-1939 
diende het huis als jeugdherberg. In 1944 ging het 
huis helaas door een bombardement verloren. Een 
nieuw woonhuis werd gebouwd, maar de 
bijzondere schurencombinatie, in deze vorm 
zeldzaam in de provincie Zeeland, is gespaard 
gebleven. Vandaag is Weelzicht te bezichtigen vanaf 13.00 uur. 
 
Van 17 naar 18 
Vervolg de Zuiddijk en ga linksaf het fietspad langs de Kloosterweg op. Sla vervolgens linksaf de 
Heesterlustweg in.  
 
18. Buitenplaats ‘Heesterlust’ 
Het terrein was omstreeks 1810 een overplaats van buitenplaats ‘Weelzicht’. Vanaf 1817 wordt het een 
zelfstandige buitenplaats in eigendom van Johan Schuurbeque Boeye. In de periode 1817-1819 werd 
het buiten vergroot met o.a. een deel van het terrein van ‘Mon Plaisir’ en werd het huis vervolgens 
met een verdieping verhoogd. Het park werd begin 20e eeuw in opdracht van jonkheer Cornelis Anne 
van Citters, burgemeester van Noordgouwe deels opnieuw vormgegeven naar ontwerp van 
tuinarchitect Bleeker (1882-1956).  
Begin 21e eeuw werd het landhuis gerestaureerd en het park deels gereconstrueerd.  
 
Van 18 naar 19 
Sla aan het einde van de Heesterlustweg rechtsaf de Donkereweg op. Aan uw linkerzijde ziet u 
Buitenplaats ‘Mon Plaisir’ liggen (Donkereweg 72).  



10 
 

19. Buitenplaats ‘Mon Plaisir’ 
Midden 18e eeuw stichtte Anthonie Ockerse, 
burgemeester van Zierikzee de buitenplaats ‘Mon Plaisir’. 
Het witgepleisterde landhuis dateert uit de 19e eeuw. In 
1945 vernielen de terugtrekkende Duitsers een deel van 
het pand. In 1972 komt de buitenplaats in bezit van 
jonkheer D.M. Schorer. Het was in slechte staat maar hij 
redt het huis van de ondergang. De bijhorende tuin is door 
de inundatie van 1945 ernstig aangetast maar is inmiddels 
weer in historische staat teruggebracht. Vooral het ‘Grand 
Canal’ springt in het oog en vormt een zichtlijn tussen de 

Donkereweg en het landhuis ‘Welgelegen’. 
Vandaag zijn er rondleidingen over het buitenterrein, om 11.00 uur en 15.00 uur. 
 
Van 19 naar 20 
Vervolg de Donkereweg in de richting van Noordgouwe, tot aan het einde, tot aan de Heereweg. Steek 
schuin over naar de Zuid Bosweg. Pas op met oversteken. Aan uw linkerzijde op Zuid Bosweg 1, vindt 
u Meestoof Willem III. 
  
20. Mee(krap)stoof Willem III 
Vanaf de middeleeuwen gold Schouwen-Duiveland als 
het centrum van de meekrapteelt in Nederland. Elk 
dorp had zijn eigen meestoof om de meekrap te drogen 
en te vermalen tot de rode kleurstof voor de 
textielindustrie.  
In 1864 werd deze Meestoof Willem III gebouwd en het   
rechthoekige gebouw heeft een groot zadeldak 
waaronder zich de droogzolders bevonden.  
Toen de chemische kleurstoffen eind 19e eeuw meer en 
meer de bovenhand kregen ging de meekrapteelt 
spoedig ten onder. Vele oude meestoven werden ingericht als cichoreidroogplaatsen. In 1898 werd 
ook Meestoof Willem III in gebruik genomen als "Stoompeekoffiefabriek" (cichorei = surrogaat 
koffievervanger). Tegenwoordig is het een particulier woonhuis. 
Let ook op de bijzonder mooie gevelsteen links naast de voordeur.  
 
Van 20 naar 21 
Fiets terug naar de Heereweg en sla linksaf richting Noordgouwe. Aan uw rechterzijde op Heereweg 
23 ziet u vervolgens het ‘Hofje Maria de Pottere ’ of ‘Conyershuisjes’.  
 
21. ‘Hofje Maria de Pottere’ / ‘Conyershuisjes’  
In het jaar 1651 schonk mevrouw Maria Conyer-Potter een legaat aan Noordgouwe om er enkele 
huisjes te bouwen voor weduwen. Op gevelstenen staat vermeld: “Jehova Provedit”  
(De Heere zal het voorzien) en het tot de verbeelding sprekende “Tot troost en onderhoud van  
eerlijcke van goede afkomste en van kloecke voorstanders ontbloote weduwen”. 
Vandaag zijn er doorlopende rondleidingen in kleine groepjes. 
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Van 21 naar 22 
Vervolg de Heereweg richting de rotonde bij Noorgouwe. Ga rechtdoor op de rotonde. Let goed op bij 
het oversteken! Vervolg de Heereweg het dorp in. Ga rechtdoor en volg de ring rond de kerk. Ga 
rechtsaf de Brouwerijstraat in en stop bij Hotel, Café, Restaurant van der Weijde op Brouwerijstraat 1. 
Als tussenstop of afsluiting kunt u hier eventueel een hapje en/of drankje gebruiken. 
 
22. (Startplaats) Noordgouwe. Tot 14.00 uur extra toelichting over Noordgouwe door Stad & Lande  
       bij Hotel & Restaurant van der Weijde,  Brouwerijstraat 1.   
Waarom is Noordgouwe één van de jongste dorpen van Schouwen-Duiveland?  Blijf ook hier even 
luisteren, en u weet het antwoord!. 
 
Van 22 naar 23 
Ga (terug) de Ring op en neem een kijkje bij de 
Driekoningenkerk .  
 
23. Driekoningenkerk  
De Driekoningenkerk is een kerkgebouw uit 1462, 
omringd door een kerkgracht. De kerktoren is een ranke 
bakstenen westertoren met steunberen. Aan de 
binnenkant is een prachtig houten tongewelf te zien. De 
kerk is in 1955 gerestaureerd. Vandaag is deze kerk vrij 
te bezichtigen. 
 
Van 23 naar 24 
Tegenover de Driekoningenkerk vindt u de ‘Pastorie’ op Ring 3.  
 
24. De ‘Pastorie’ 
De ‘pastorie’ van Noordgouwe werd in 1870 gebouwd. De entree en het bovenvenster worden door 
middel van neoclassicistische omlijstingen geaccentueerd. Dit is één van de vele rijksmonumenten 
op de Ring van Noordgouwe.  
 
Van 24 naar 1 
Vervolg de Ring helemaal rond en sla opnieuw rechtsaf de Brouwerijstraat in. Steek de Kloosterweg 
over (pas op met oversteken!) en ga schuin rechtdoor de Weeldijk op.  

Aan uw linkerzijde ziet u het welengebied rond 
Noordgouwe, een restant van de vroegere rivier de 
Gouwe.  
Volg de Weeldijk en vervolgens rechts aanhouden 
naar de Boogaardweg. Volg de Boogaardweg 
helemaal tot aan de Blooisedijk. Sla rechtsaf het 
fietspad op, beneden langs de Blooisedijk. Deze gaat 
over in de Trambaan. Vervolg de Trambaan, 
Bermweg en het Pieterhofje. Ga rechtsaf de Oprit op 
en ga rechtsaf naar d’Ouwe smisse. Als tussenstop 
of afsluiting kunt u hier eventueel een hapje en/of 
drankje gebruiken. 
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Fietsroute en tekst: Stad & Lande; Corneel de Oude & Joyce van Dijke-Vermeulen 
Foto’s: Stad & Lande; Corneel de Oude 
M.m.v. d’Ouwe smisse Zonnemaire en Hotel & Restaurant van der Weijde Noordgouwe 

Neem een kijkje op onze website 

www.stad-en-lande.nl 

 
Jvd april 2021 

Hebt u vragen, complimenten, 
opmerkingen of wilt u lid worden van 

Stad & Lande? 
Neem contact met ons op via: 
secretariaat@stad-en-lande.nl  

of  
Postbus 70, 4300 AA Zierikzee 

 

 

  

 

http://www.stad-en-lande.nl/
mailto:secretariaat@stad-en-lande.nl

